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Majsterka, 

to sú všetky otázky, 

ktoré sme pre vás dnes mali. 

Predtým ste hovorili, 

že máte zoznam, 

o ktorý by ste sa s nami 

rada podelila? 

Iste, iste, dobre. 

To je všetko, čo ste mali, 

ste spokojní 

s mojimi odpoveďami? 

(Áno! Áno, Majsterka.) 

Fajn, dobre. 

Takže nasleduje ten zoznam. 

Pretože niekedy  

počas meditácie  

niečo objavím, 

niečo preskúmam, 

a tak, ak chcete, 

prečítam vám to. Dobre. 

Fajn!Tu to je!  

Duchovné „zisky a straty“. 

Fajn, najskôr 

hovorme o stratách. 

Niekedy budem hovoriť 

o strate a zisku, 

nie je to zotriedené, 

pretože som to písala rýchlo, 

tak ako to prišlo. 

Rozumiete mi? Áno. 

Áno, Majsterka. 

Takže, omyly, 

napríklad, strata: 

ísť von nakupovať – strata 

200 duchovných bodov; 

ísť do mäsovej reštaurácie – 

strata 300 duchovných  

bodov; jesť veci 

so živočíšnymi zložkami – 

minimálna strata 700, 

maximálna 1000; 

dokonca zjesť niečo, čo vám  

pripravil niekto iný –  

stratíte 50 bodov; 

keď varíte pre seba sami, 

aj tak stratíte 20 bodov. 

Všetko toto je strhnuté 

z vašich duchovných zásluh, 

dobre, rozumiete tomu? 

Áno, Majsterka. 

Nič na tomto svete 

nie je zadarmo. 

Preto sa ma pýtate, prečo 

musíte získavať zásluhy. 

Musíme, aby sme vôbec 

pokryli sami seba. 

Áno? (Áno, Majsterka.) 

Keď varíme pre niekoho, 

získame 40 bodov. 

Vidíte? Takže teraz ste sa spýtali, 

koľko získate, 

keď otvoríte 

reštauráciu Loving Hut, 

potom to môžete vynásobiť 

za mňa. 

Dobre, napríklad, pýtali 

ste sa ma na adoptovanie 

a chovanie zvierat? (Áno.) 

Dobre, napríklad tu, 

mám tu dokonca aj to. 

Zdá sa, akoby som to vedela. 

Predtým ste sa pýtali 

na všetky tieto otázky, 

tento zoznam už existoval, 

áno? Nenapísala som to 

kvôli vám. 

Zapísala som to, pretože to 

prišlo cez meditáciu. 

Niekedy sa ľudia pýtajú 

„sami seba“, alebo 

keď meditujete doma, 

pýtate sa a ja to tu zachytím 

a zapíšem odpovede. 

Napríklad, ak chováte 

jedného vegánskeho psa, 

získate od 4000 

do 6000 bodov ročne; 

ak pomáhate variť a starať sa 

o jedného vegánskeho psa, 

získate 1000 – 2000, 
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napríklad, keď mám psa 

a jeden z mojich pomocníkov 

tu žije a pomáha variť 

a starať sa o neho, 

získa každý rok 

od 1000 do 2000 bodov; 

ak chováte 1 vegánskeho psa, 

úplne sa o neho starať, 

viete, bez pomoci, 

získate od 4000 

do 6000 bodov ročne; 

ak chováte jedného vtáka 

vegánsky, získate od 3000 

do 10 000 bodov ročne – 

za vtákov je viac, 

myslím, keď sa o neho 

staráte úplne, získate 

až do 10 000 bodov ročne; 

keď pomáhate kŕmiť a 

starať sa, ako spolubývajúci 

alebo pomocník, 

získate sami, 

aj keď to nie je váš vták, 

len pomáhate môjmu vtákovi, 

napríklad – 

získate od 2000 

do 3000 bodov ročne; 

ak čistíte dom 

osvieteného Majstra, 

získate 20 000 bodov ročne. 

Pretože ste sa ma predtým 

stále vypytovali, 

koľko je to v porovnaní, 

byť pomocníkom Majsterky 

alebo pracovať pre 

Supreme Master TV,  

áno? 

Áno, Majsterka. 

Pýtali ste sa, však? 

Áno, Majsterka. 

Začula som niečo také. 

Dobre. Takže napríklad, 

ak čistíte dom Majstra, 

získate 20 000 bodov; 

ak periete šaty Majstra, 

získate 5 000 bodov – 

tieto čísla sú ročne, 

ročný príjem; 

keď nosíte šaty, 

ktoré vám opral niekto iný, 

nič nestratíte ani nezískate. 

Záleží na tom, 

aký druh práce. 

Nie je to vždy tak, 

že keď robíte niečo, 

tak niečo získate 

alebo niečo stratíte. 

Nie vždy. 

Áno, som prekvapená, 

prečo vám niekto iný 

pomáha prať šaty 

alebo necháva niekoho iného 

prať šaty, 

nič nezískate, 

nič nestratíte. 

Dobre teda, sledovanie TV – 

stále sa ma na to pýtate – 

zlej a násilnej, 

ak sledujete jednu hodinu 

zlú a násilnú TV, 

stratíte 

300 duchovných bodov; 

ak sledujete 1 hodinu 

Supreme Master TV,  

získate 

800 duchovných bodov. 

Hovorím len  

o duchovných bodoch,  

Nebudem už hovoriť  

„duchovné body“. Keď 

poviem „bod“, viete, že to je 

„duchovný bod“, áno? 

Áno, Majsterka. 

Ak pracujete pre 

Supreme Master TV  

jednu hodinu, 

získate 3000 bodov, 

či už „sa trápite alebo to ide  

hladko“ – citujem vaše slová. 

Ak odporučíte jednému  
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človeku, aby sledoval 

Supreme Master TV, 

získate 20 000 bodov. 

Ak napíšete poďakovanie 

do Supreme Master TV, 

získate 3 000 bodov. 

Na toto všetko  

ste sa ma predtým pýtali. 

Áno, Majsterka. 

Ako som to vôbec vedela? 

Všetko toto som zapísala 

skôr, než ste sa ma na to 

dnes pýtali, skôr než som 

poznala vaše otázky, dobre? 

A teraz Loving Hut – toho sa 

týkalo tiež veľa vašich  

otázok – takže: ak otvoríte 

reštauráciu Loving Hut 

získate 30 000 bodov ročne; 

ak pracujete pre Loving Hut, 

za mzdu, 

získate 6 000 bodov; 

ak pracujete v Loving Hut 

za jedlo, 

získate 10 000 bodov; 

ak žijete v Loving Hut 

a pracujete pre ňu, 

získate 5 000 bodov. 

Pretože viete, 

keď tam pracujete, 

žijete tam, 

tak sa vám to odpočíta, 

chápete to? (Áno.) 

Chápete? 

Keď dostávate mzdu 

za prácu v Loving Hut, 

odpočíta sa vám 

4 000 bodov, vidíte? 

Ak tam žijete, 

máte tam miesto 

a ubytovanie, potom 

strácate 5 000 bodov, áno? 

Ak tam pracujete 

iba za jedlo, 

získavate 10 000 bodov.  

Môj Bože, je to také presné. 

Pýtate sa ma koľko, 

a teraz to tu všetko je. 

Pretože si nemôžem 

toto všetko pamätať, 

keď to príde cez meditáciu, 

rýchlo to zapíšem, 

rozumiete mi? 

Áno, Majsterka. 

A když se mě ptáte, 

už si to nepamatuji, 

ano? 

(Ano, Mistryně.) 

Teď se mě zeptáte 

na vegetariánský expres, jako 

veg. pojízdné auto, že? 

(Ano, Mistryně.) 

Vyděláte asi  

4 000 bodů za rok, 

když pracujete pro pojízdné 

auto, vyděláte 1 000 bodů. 

Kdo vyrábí veganské krabice 

s jídly vydělá 3 000 bodů. 

Pomocníci u veganských  

krabic 1 000. 

Teď, návrhy SM oblečení 

získají za rok 4 000 bodů. 

Pomoc při návrzích nebo 

šití šatů, 

SM navržených šatů, 

1 000 bodů. 

Návrhy SM šperků, 

10 000 bodů – 

to je dokonce pro mne. 

Pomoc  

s návrhy šperků 

2 000 až 3 500 bodů, 

to je za rok, 

to vše je za rok; 

jinak bych to uvedla. 

Když pracujete  

s Loving Food – 

to je další naše společnost, 

získáte 

2 000 bodů za rok, 
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když tím nevyděláváte  

peníze získáte 2 000 bodů. 

když prací pro Loving Food  

vyděláváte peníze, 

získáte 800 bodů;  

když tam bydlíte a  

pracujete pro Loving Food, 

to znamená, že se tam  

stravujete a bydlíte tam, 

ano? (Ano, Mistryně.) 

Pak vyděláte 300 bodů. 

Teď mě žádáte,  

abych srovnala – 

jak to mohu vědět? – 

podívejte se tady na to: 

waterián, breatharián, 

solarián, syrové jídlo, jedno  

jídlo, vegetariánský kuchař. 

Podívejte se sem, 

lidi wateriáni, 

nic nezískávají, 

nic neztrácejí, 

nula- nula. 

Breatharián, nic nezíská, 

nic neztratí, nula- nula. 

Solarián, 

taky nic nezíská ani neztratí, 

nula- nula bodů. 

Vegani na syrové stravě,  

jedno jídlo, ztratí 10 bodů; 

a vařené veganské jídlo, 

jedno jídlo, ztráta 20 bodů. 

I když vaříte  

pro sebe 

nebo to koupíte pro sebe, 

dobrá, ztratíte to, 

ale když jste breatharián, 

waterián, solarián, 

nic neztratíte, 

ale ani tím nezískáte  

žádné duchovní body. 

Jsem taky překvapená. 

Myslela jsem,  

že něco získáme, kdybychom 

byli breathariány. 

V normální 

vegetariánské restauraci 

získají 5 000 bodů za rok. 

Za jeden akr bio 

rostlinného zemědělství 

získáme 30 000 bodů za rok. 

Je vám to jasné? 

(Ano, Mistryně.) 

Dobrá, někdo ale  

musí vařit a vést  

vegetariánské restaurace, ne? 

Jinak byste  

se všichni stali  

bio rostlinnými zemědělci, 

vydělávali byste 30 000 bodů 

za rok, můj Bože – kromě peněz. 

Meditovat –  

teď jste se ptali  

na hodně věcí, taky 

ohledně meditace.  

Zasvěcení  

Metodou Quan Yin, 

metodou Světla a Zvuku, 

za jednu hodinu 

si vydělají  

kolem 100 000 bodů. 

To je na Zvuk, 

100 000. 

Na Světlo je to stejné, 

100 000 bodů. 

Myslím,  

že to je jen průměr, ano? 

Ano, Mistryně. 

Teď se mě zřejmě zeptáte, 

kolik získám já, 

když medituji hodinu. 

Kolik, Mistryně? 

Ano, Mistryně. 

Dobrá, 5 000 000 bodů. 

To tehdy, když mě  

moji psi neotravují, 

když mě vy neotravujete, 

když na mne  

pomocníci nepokřikují. 

Dobrá, teď, co se týče   
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oděvů a látek:  

ručně tkaná látka, 

za jeden metr, 

získá 100 až 500 bodů, 

záleží na tom,  

jaká je to látka. Majitel  

tkalcovny se stroji, 

získá  

20 000 až 100 000 bodů 

za rok. 

Šití oděvů, jedna košile, 

jedny kalhoty, více či méně, 

500 až 2 000 bodů. 

Za jedny boty, 

bez kůže, 

získá 200 až 1 000 bodů. 

Pokud vlastníte obchod 

s oděvy, získáte  

20 000 bodů za rok, 

obchod s oděvy. 

Chcete něco dále? 

Ano, Mistryně! 

Dobrá. 

Stavebnictví, přemisťujeme  

se od jídla ke stavebnictví – 

stavebnictví, pomáhat  

stavět cihlový dům, 

například, 

100 metrů čtverečních, 

získá asi 10 000 bodů, 

pomáhat vyrobit jedno auto, 

čtyřmístné rodinné auto, 

získá 10 000, 

auto střední třídy. 

Pomáhat postavit jednu loď 

asi pro 100 pasažérů, 

získá 10 000 bodů. 

Pomáhat postavit mobilní dům, 

ve kterém mohou žít čtyři  

lidi, 8 000 bodů. 

Pomáhat vyrobit  

auto na elektrický pohon,  

cokoli společného s výrobou 

jednoho elektrického auta, 

2 000 bodů. 

Cokoli k výrobě  

letadla o 100 sedadlech, 

20 000 bodů. 
 


